Ügytípus megnevezése:
Helyi iparűzési adó bevallás
Elektronikus intézhetőség:
Elektronikusan intézhető
Elektronikusan nem intézhető
Természetesen személy:
Elektronikus ügyintézésre kötelezett
Elektronikus ügyintézésre nem kötelezett
Döntéshozatal:
Automatizált
Nem automatizált
Nyilatkozattételhez jogszabály által előírt kapcsolattartási mód: nincs
Elektronikus azonosítás nélküli elektronikus ügyintézés:
Lehetséges
Nem lehetséges
Formanyomtatvány, elektronikus űrlap használata:
Kötelező
Nem kötelező
Az elektronikus azonosítás biztonsági szintje:
Az eIDAS Rendelet 8. cikk (2) bekezdés a) pontja szerint alacsony
Elektronikus ügyintézés során elfogadott fájlformátumok:
.txt; .pdf; .docx; .odt; .xlsx; .ods; .tif; .tiff; .jpg; .jpeg; .png; .mp4; .m4a; .mpeg; .mpg; .mp3; .wav

Elektronikus ügyintézés során az iratok elektronikus úton történő megismerése
és másolat készítés biztosítása:
Ügyfélfogadási időben, az ügyintézés helyszínén.
A rendelkezésre állás célértéke: 100
Ügyleírás:
Helyi iparűzési adóban adóköteles az önkormányzat illetékességi területén állandó
vagy ideiglenesjelleggel végzett vállalkozási tevékenység.
A vállalkozó állandó jellegű tevékenységet végez az önkormányzat illetékességi
területén, ha ott székhellyel, telephellyel rendelkezik, függetlenül attól, hogy
tevékenységét részben vagy egészben székhelyén, telephelyén kívül folytatja.
Ideiglenes az iparűzési tevékenység, ha az önkormányzat illetékességi területén az ott
székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozó építőipari tevékenységet
(TEÁOR08 besorolás szerint a 41-43. ágazatok összessége) 30 napot meghaladóan
de maximum 180 napon belül folytat.
Az adó alanya a vállalkozó. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban:
Htv.) 52. §. 26 pontja értelmében vállalkozó: a gazdasági tevékenységet saját nevében
és kockázatára haszonszerzés céljából, üzletszerűen végző:

-a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott egyéni vállalkozó,
-a személyi jövedelemadóról szóló törvényben meghatározott mezőgazdasági
őstermelő, feltéve, hogy őstermelői tevékenységéből származó bevétele az adóévben
a 600 000 forintot meghaladja,
-a jogi személy, ideértve azt is, ha az felszámolás vagy végelszámolás alatt áll,
-egyéni cég, egyéb szervezet, ideértve azt is, ha azok felszámolás vagy
végelszámolás alatt állnak.
Az adókötelezettség az iparűzési tevékenység megkezdésének napjával keletkezik
és a tevékenység megszüntetésének napjával szűnik meg. Az ideiglenes jellegű
iparűzési tevékenység esetén az adókötelezettség időtartama a felek között létrejött
szerződésbe foglalt tevékenység megkezdésének napja és a teljesítés elfogadásának
napja közti időtartam minden egyes naptári napja értendő.
A Htv. alapján a kisadózó vállalkozások tételes adójának hatálya alá tartozó
vállalkozó (kata) alanya a helyi iparűzési adónak. Vállalkozó a kata-alanyisága kezdő
napjától számított 45 napon belül vagy az adóév február 15-éig változás-bejelentési
nyomtatvány benyújtásában dönthet arról, ha az adóévi iparűzési adót tételes adóalap
szerint módszerrel teljesíti. A vállalkozó e döntése a teljes adóévre vonatkozik, utoljára
abban az adóévben érvényes, amelyben bejelenti, hogy az adó alapját nem a tételes
adóalap szerinti módszerrel kívánja megállapítani.
2016. január 1. napjától változott a Htv., mely szerint a kata alanynak nem kell
bevallást benyújtania, ha kisadózó vállalkozásként adóalanyisága bármely ok miatt
megszűnt vagy szünetel. Vállalkozó ezt a tényt bejelentkezési, változásbejelentési
nyomtatványon közölheti az adóhatósággal, a bejelentkezési és bevallási
nyomtatványok letölthetők a http://gov.pecs.hu, Online Ügyintézés/Helyi adók
menüpontban, vagy beszerezhető ügyfélszolgálati irodánkból.
Adómentes: az egyesület, az alapítvány, a közszolgáltató szervezet, a köztestület, az
önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a magánnyugdíjpénztár, a közhasznú,
kiemelkedően közhasznú szervezetnek minősülő nonprofit gazdasági társaság abban
az adóévben, amelyet megelőző adóévben folytatott vállalkozási tevékenységéből
származó jövedelme (nyeresége) után sem bel-, sem külföldön adófizetési
kötelezettsége nem keletkezett. A feltételek meglétéről az adóalanynak a helyi
iparűzési adó mentességi nyilatkozat benyújtásával írásban köteles nyilatkozni az
adóhatóság részére.
Az adó alapja általános esetben az állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység
esetén az értékesített termék, illetőleg végzett szolgáltatás nettó árbevétele,
csökkentve az eladott áruk beszerzési értéke és közvetített szolgáltatások értéke
együttes összegével, az alvállalkozói teljesítések értékével, valamint az
anyagköltséggel, továbbá az alapkutatás, alkalmazott K+F adóévben elszámolt
közvetlen költségével.
Ha a vállalkozó több önkormányzat illetékességi területén végez állandó jellegű
iparűzési tevékenységet, akkor az adó alapját - tevékenység sajátosságaira leginkább
jellemzően – a vállalkozónak a Htv. 3. számú mellékletében meghatározottak szerint
meg kell osztania. A Htv. mellékletében meghatározott megosztási módszerek közül
nem lehet azt alkalmazni, amelyik a székhely vagy valamelyik telephely szerinti
település esetén nulla forint települési adóalapot eredményezne.
Az általánostól eltérően, az adóalap egyszerűsített meghatározását választó
vállalkozók a Htv. 39/A. §, illetve a 39/B. §-a szerint is megállapíthatják az adó alapját.
A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozó esetében az adó alapja a székhelye és

telephelye(i) szerinti önkormányzatonként 2,5-2,5 millió forint.
Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adót a tevékenység
végzésének naptári napjai alapján kell megállapítani. Minden megkezdett nap egy
napnak számít.
A számított adóból önkormányzati adókedvezményre jogosult az a vállalkozó,
akinek az állandó jellegű tevékenység végzése utáni számított végleges iparűzési
adóalapja éves szinten a 1 millió forintot nem haladja meg. A kedvezmény mértéke a
számított végleges iparűzési adó 50%-a. Az adókedvezményt nem befolyásolja, hogy
az adózó az adó alapját egyszerűsített módon határozza meg.
A háziorvos, házi gyermekorvosi, fogorvosi (együtt: háziorvos) alapellátási, védőnői
tevékenységet végző vállalkozó, akinek a vállalkozás szintű adóalapja éves szinten az
adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg az állandó jellegű tevékenység végzése
utáni számított végleges iparűzési adójából 90 %-os adókedvezményre jogosult.
Pécs Megyei Jogú Városban alkalmazott adómérték az állandó jelleggel végzett
iparűzési tevékenység esetén az adóalap 2%-a. Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5 000,-Ft.
A helyi iparűzési adóról állandó jelleggel végzett tevékenység esetében az adózónak
az adóévet követő év május 31-éig kell adóbevallást tennie, a helyi iparűzési
adóelőlegkiegészítés összegéről a tárgyév utolsó hónapjának 20. napjáig kell
adóbevallást tennie.
A tételes kata hatálya alá tartozó vállalkozót adóbevallási kötelezettség nem terheli,
kivéve az alábbi eseteket
• az adóévet követő év január 15-ig, ha az adóévre fizetendő adója az adóévre
ténylegesen megfizetett adóösszegnél azért kevesebb, mert az adófizetési
kötelezettség szünetelésének volt helye,
• az adóévet követő év január 15-ig, ha az önkormányzat rendelete alapján az
adóévben: adókedvezményt kívánnak figyelembe venni, az ideiglenes tevékenység
végzése után megfizetett átalányadót, vagy a megfizetett e-útdíjat az állandó jellegű
adókötelezettségük kapcsán fizetendő iparűzési adóba be kívánják számítani, vagy
• a foglalkoztatás-növelés címén adóalap-mentességet – 1 fő után 1 millió forint/év –
kívánnak érvényesíteni.
Az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetendő iparűzési adóról –
a megfizetés határidejével egyezően – a tevékenység befejezésének napját követő
hónap 15. napjáig kell bevallást tennie.
Az eljárás megindítására jogosult:
Az adózó az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített nyomtatványon postai
vagy elektronikus úton teljesíti az adó megállapítása, megfizetése érdekében
törvényben előírt bejelentését, bevallását, önellenőrzését.
Hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése:
Az adózó székhelye, telephelye illetve az iparűzési tevékenység helye szerint illetékes
önkormányzati adóhatóság, azaz Pécs Megyei Jogú Város Jegyzője

Ténylegesen eljáró szervezeti egység megnevezése:
Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Adóügyi Osztály
Illetékességi területe:
Pécs Megyei Jogú Város
Ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok megnevezése:
Iparűzési adóbevallási illetve bejelentkezési/változásbejelentési nyomtatványok
Ügyintézés határideje:
30 nap, amibe nem számít bele a hiánypótlásra felhívás, az adózó nyilatkozatra
felhívása, eljárás felfüggesztése, más hatóság megkeresése]
a határidő egy alkalommal 30 nappal meghosszabbítható
Jogorvoslat benyújtásának határideje:
A határozat, önállóan fellebbezhető végzés kézhezvételétől számított 15 nap.
Ügyintézés helye:
Pécs, Endresz György u. 8/A.
Eljárás megindítására szolgáló irat (kérelem/bejelentés) benyújtására szolgáló
postacím:
7602 Pécs, Pf.:45.
7633 Pécs, Endresz György u. 8/A.
Elérhetőség:
72/514-780, 20/278-2555 telefonszámon és 72/514.-788 fax számon
ado@ph.pecs.hu elektronikus levelezési címen
Ügyfélfogadás ideje:
hétfő/szerda 8:00-17:00
kedd/csütörtök. 8:00-16:00
Pénteken az ügyfélfogadás szünetel
Ügyfélfogadás rendje:
Az ügyfelek fogadása külön időpontfoglalás, vagy egyeztetés nélkül, érkezési
sorrendben történik.
Az ügyfelek igényeinek megfelelően időpont egyeztetés a fenti elérhetőségek
bármelyikén.
Eljárási illeték, vagy igazgatási szolgáltatási díj megnevezése:
Az eljárás díj és illetékmentes

Alkalmazott jogszabályok:
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.)
Az adóigazgatási rendtartásról szóló 2017. évi CLI. törvény (Air.)
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény (Art.)
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 53/2011. (X.29.)
önkormányzati rendelete az iparűzési adóról
Az ügyfél
 az eljárás során bármikor nyilatkozatot, észrevételt tehet, bizonyíték beszerzését
indítványozhatja, továbbá az eljárásban képviselője útján is részt vehet.
 nemzetiségi civil szervezet nevében eljárva, vagy ha egyébként a nemzetiségek
jogairól szóló törvény hatálya alá tartozik, jogosult használni nemzetiségi nyelvét. A
nemzetiségi nyelven benyújtott kérelem tárgyában hozott magyar nyelvű döntést
kérésére a kérelemben használt nyelvre lefordításra kerül.
 jogosult a hatósággal történő kapcsolattartás módját (írásban, az elektronikus
ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló törvényben
meghatározott elektronikus úton, vagy személyesen, írásbelinek nem minősülő
elektronikus úton) megválasztani, illetve az eljárás során más biztosított módra
átváltani.
 az eljárás bármely szakaszában és annak befejezését követően is betekinthet az
eljárás során keletkezett iratba, melyekről másolatot, kivonatot készíthet vagy kormányrendeletben meghatározott költségtérítés ellenében - másolatot kérhet.
Nem lehet betekinteni:
a döntés tervezetébe, a tanú vagy az eljárásban részt vevő más személy
természetes személyazonosító adatait tartalmazó jegyzőkönyvbe (iratba), ha az
adóhatóság ezen adatokat zártan kezeli, felhasználói engedély hiányában a minősített
adatot tartalmazó iratba, az iratnak azon részébe, amelynek megismerése a más
személyre vonatkozó, adótitkot érintő rendelkezésbe ütközik, törvény által védett
egyéb adatot tartalmazó iratba, ha azt az érintett adat védelmét szabályozó törvény
kizárja.
 az eljárás során valamely határnap, határidő önhibáján kívüli elmulasztása esetén –
a mulasztásról való tudomásszerzést vagy az akadály megszűnését követően 8
napon belül, de legkésőbb az elmulasztott határnaptól vagy a határidő utolsó
napjától számított 6 hónapon belül – jogosult igazolási kérelmet előterjeszteni.
 jogosult – törvény vagy kormányrendelet eltérő rendelkezése hiányában – iratot
másolatban is benyújtani, ha nyilatkozik arról, hogy az az eredetivel mindenben
megegyezik.
 ha jogszabály nem zárja ki, a nyilatkozatával pótolhatja a hiányzó bizonyítékot, ha
annak beszerzése nem lehetséges. A hamis, hamisított vagy valótlan tartalmú
bizonyíték szolgáltatását a jogszabályok büntetik.
 az ügyben keletkező határozat, illetve ha törvény megengedi a végzések ellen
önálló jogorvoslattal élhet, egyéb esetben a végzés elleni jogorvoslati jogát a
határozat, ennek hiányában az eljárást megszüntető végzés ellen igénybe vehető
jogorvoslat keretében gyakorolhatja.
 amennyiben kereseti, jövedelmi és vagyoni viszonyai miatt az eljárási költséget
vagy egy részét nem képes viselni, jogai érvényesítésének megkönnyítésére, vagy
törvényben meghatározott más fontos okból költségmentességet kérelmezhet.
 az adózó köteles a jogait jóhiszeműen gyakorolni és elősegíteni az adóhatóság
feladatainak végrehajtását.

